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Termo de Referência
Produção editorial

Instituto Peabiru publica termo de referência para contratação de
prestador de serviços (Pessoa Jurídica) para elaboração de publicação em formato
revista contendo resultados de ações e boas práticas do projeto Viva Melhor
Sabendo Jovem, incluindo dicas de prevenção ao HIV e à Covid-19, com foco nos
adolescentes e jovens amazônidas.
1. Apresentação
O Instituto Peabiru (Peabiru) é uma Organização da Sociedade Civil de
Interesse Público (OSCIP) criada em 1998 com sede em Belém, capital do Estado
do Pará, com objetivo de atuar em questões socioeconômicas e ambientais
relacionadas com a sustentabilidade da Amazônia Brasileira. Atua nacionalmente,
com atenção para a Amazônia Oriental – Pará (Marajó, Nordeste Paraense e
Região Metropolitana de Belém), trabalhando em 4 eixos principais.
1. Conservação da Biodiversidade; 2. Cadeias de valor amazônicas; 3. Proteção
Social e 4. Engajamento Socioambiental do setor privado.
Nesta fase do projeto Viva Melhor Sabendo Jovem pretende-se ampliar a
discussão e formação sobre metodologias de prevenção ao HIV/Aids e outras ISTs,
sobretudo, o autoteste, junto a agentes públicos que atuam no atendimento de
adolescentes e jovens (educação, saúde, atendimento socioeducativo,
atendimento a migrantes e refugiados), incluindo jovens com deficiência auditiva,
os quais geralmente não dispõem de ação pública específica para formação e
educação sobre sexualidade e prevenção ao HIV e outras ISTs. Para o período
também serão estabelecidas diversas parcerias para inserir ativamente os
adolescentes e jovens testados positivos para o HIV na adesão ao tratamento, na
sua capacidade do autocuidado e sucesso na terapia antirretroviral.
Em Belém, para o Viva Melhor Sabendo Jovem (VMSJ) a parceria principal
estabelecida se dá com a Prefeitura Municipal, sobretudo, com a Secretaria
Municipal de Saúde – SESMA, através da Referência Municipal de IST, HIV/Aids e
Hepatites Virais, Centro de Testagem e Aconselhamento e Serviço de
atendimento Especializado – SAE – local, o Casadia.
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2. Atividades a serem desenvolvidas
2.1. Construção compartilhada do espelho da revista
Participação de reuniões institucionais para apoio na definição do espelho
da revista a ser elaborada.
2.2. Produção de reportagens
Produção de, pelo menos, 6 reportagens e 4 histórias de vida de
personagens distribuídos em Belém/PA e Manaus/AM. Toda a estrutura
desse conteúdo, como fotografia e vídeo (pelo menos uma história
registrada em vídeo), gráficos e ilustrações, deverão seguir a metodologia
do projeto, demostrando seus resultados e impactos sociais nos atores
envolvidos diretamente e indiretamente no projeto.
2.3. Edição e revisão textual
O conteúdo textual, reportagens, gráficos, legendas e histórias de vida dos
atores do projeto passarão pela revisão do Instituto Peabiru.
Obs: O produto final (revista) deve conter entre 25 e 30 páginas.
3. Cronograma de atividades
Atividades

Semanas (Fevereiro/2021)

Apoio para elaboração do
espelho da revista

1º semana

Produção de reportagens

1º, 2º e 3º semanas

Edição e revisão textual

4º semana

Entrega do produto final

4º semana

5. Experiências e qualificações do prestador
 Experiência em análise de dados;
 Experiências em textos narrativos de histórias de vida;
 Conhecimento em informática: uso de e-mail, agenda eletrônica,
programas de editoração.
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 Capacidade de elaborar documentos para divulgação e
publicação sobre assuntos correlatos;
 Ter experiência em reportagem;
 Experiência na produção de vídeos;
 Entendimento sobre temas da infância com ênfase na realidade
amazônica e brasileira, de desenvolvimento e da sociedade civil;
 Experiência ou conhecimento em criação de peças gráficas e
gestão da identidade visual institucional;
 Experiência profissional ou conhecimento sobre Organizações da
Sociedade Civil no Brasil;
 Experiência profissional ou conhecimento sobre políticas públicas
para a infância e adolescência.

6. Regime de Contratação
 Contrato de consultoria de pessoa jurídica (PJ) por 1 mês
(fevereiro/2021).
 Prestador preferencialmente localizado em Belém/PA.
 O pagamento será efetuado após o envio do produto final dentro
do prazo estabelecido no item 1.3 deste edital e avaliação do Instituto
Peabiru.
 Para o pagamento ser efetuado o prestador deverá emitir a nota
fiscal e enviar ao Peabiru após a aprovação do produto final e será realizado
mediante transferência bancária para a conta do titular.

7. Para candidatura ao serviço
O(a) candidato(a) deverá enviar currículo resumido e proposta financeira
para o e-mail vmsjbelem@gmail.com até o dia 8 de fevereiro de 2020, com o
assunto: Proposta – Revista de Resultados.
Em caso de dúvidas sobre este Termo de referência entrar em contato por
este e-mail edgar@peabiru.org.br ou pelo WhatsApp (91) 99295-7467.
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